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  األولىاألولىاللوحة اللوحة 

لفيـروز  " شـادي " قبل أن تطفأ أنوار الصالة تذاع أغنية        
لم الصالة وترفع الستار على المسرح مظلم، ومـع         ظتبعدها  

فتح الستار نسمع أصوات غلق أبواب الصالة بعـد انتهـاء           
 الجمهور يضاء المسرح على صالة في احد المنازل،         ضجيج

كل جدرانها زرقاء، وبين كل جدار واألخر فراغ يمأله ستار          
من الشبك، وعلى حافة المسرح سور خـشبي يـشبه سـور            
السجن ويمتد هذا السور ليحيط صالة النظار و هـي بـالون            

 يوجد على المسرح مقعد هزاز يجلس عليـه         .األزرق أيضا 
 أعلـى  فـي  للجدة،نتصف اليمين مقعد متحرك      وفى م  األب،

 فـي  ،مامـه أ تجلس   وأالم" كانون  " اليمين موقد فحمى قديم     
 اليـسار   أوسـط  وفى   ،االبن اليسار مكتب يجلس عليه      أعلى

  " طبلية  " أمامهاتجلس البنت و 
المنزل وهو ليس ريفي وال حضري وال حـديث ولكنـه           

ن خليط مـن هـذا كلـه مالبـس األسـرة واألثـاث بلـو              
  .ألمواجهه فييوضع راديو كاسيت ....الجدران
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 يظلم كل المـسرح     أركانهورؤية كل   بعد إضاءة المسرح    
  ....عدا بؤرة ضوء على االب وهو يحل الكلمات المتقاطع

  . معكوسة...مغردطائر  ... أفقياً.مغرداالب 

  .العسل اريد صحناً من ..أبى :  االبنة
  ..ربعة احرف :  األم
  ؟البصلهل اشتريت  :  األم
   ..حى كائن ..رأسياًاربعه  :  األب
  .اإليصالاليوم موعد سداد  :  األم

  . هدف انسانى غير ترف..أفقياأربعه  :  األب 
 قال اننـى بلغـت      ..حضر اليوم جاويش وطلبنى    :  األبن 

  .امسالعشرين 
  .نسيتموهتفلون بذكرى ميالده وأنتم قد حإنهم ي :  ألجده

   ..ايضاًع حروف  وارب..الكلمة معكوسة :  األب  
 وأصـبح غيـر صـالح       جف،الخبز الذى لدينا     :    األم

  . لقد أقام عليه العفن وليمته..لألكل
  .إعطينى اشترى :  األبنة 
  . لنا بعض الحنطةأو أجلب :  الجدة
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 مـا   ..آه) االسـتنكار  معلنة   فى سأم تهز رأسها   ( :  األم
    دمت أنا أمام التنور

  راسي ما اتمناهواحد  :  االب 
  أم انهم يذكروننى فقط ..هل سأذهب لهم :   ناالب

اربع كل الكلمات   . .حروف وأربع أيضا معكوسة :  االب 
 ..مغـرد  طائر   افقآ واحد   ..متشابكة حروف وكلها 

يميل ليكتب و يضأ علـى       شادى، ...آه . مغرد .آه
  ٠الكاسيت حيث تغنى فيروز انا وشادى غنينا سوى

  )) تام تامإظالمإظالم((
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  :")الثلجع "لراديو وفيروز تغنىيعاد الضوء على ا(

  .أذاكراريد ان ...المذياعأطفئ  :  االبن
  شـريط  قلت له انه   مرة  كم ..ذكريه) لألممتجها  ( :  األب

  .مسجل
تـسمعها   لـك ولـم       مرة قلت كم   )لالبن تتجه( :  االم 

  .؟للنهاية
 االغنية بها قصة جذاابـة      مشكلة، أية ال ارى انا   :   البنت

  .سمع نهايتها احب ان اانا الفقط 
 ان  تـستطيع  هـل ) لالب( ...الكلمات سحقا لهذه  :  األبن

  .؟وماذا يهمنا من أمره. .؟ من هو شادىتقول لى
مـن  فقط صفة اعرفها     إنه. .لست أنا هذا شادي    :  األب

مـن   الـشبكة  خالل معجم اللغة وهو لغز من هذه      
  .المتوترة المتقاطعة الكلمات

أننـى ال اسـتطيع ان       ثم   ...الشادىوال أنا هذا     :  بناال
 له  قولي )لألم( .مات ثم ان هذا الشادى قد       ...اشدو
 ثم  ...شادي تقول ضاع    هي ...مات قد   الشادي إن

 أحـدا  هل يشبه    )للبنت( ...عرفه أحدا هال يشب انه  
إننا ) لألب( ؟هل يعرف احد نعرفه   )للجدة( ؟تعرفيه
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ال نعرف عنه اى شيء، حتى ال نعرف شبها له أو           
 لماذا إذن مصر علـى      ...احد يعرفه معروف لدينا   

 هذا الثلج اللعين مثل هـذه       إن ثم   ..هه ..نسمعهأن  
   .الكتانية مثل هذه االحبال اللعينة،الشبكات 

لكن من  .. ..ربما.الكتانيةربما يشبه هذه القضبان      :  البنت
  .هؤالء الناس الذين يتقاتلون؟

  .قتاالكل تل بال عمار به  :   أالم
  . قتلللعمار بهمحاولة كل تل به  :  األب
  .قتاالكل التالل بها  :  الجدة
نعم كل التالل بها قتال عدا التالل المغلقة بالجبال          :  األب

  .الموحشة
  .مثل هذا البيت :  االبن
  .البيتمثل هذا )باكية( :  أالم
  . ثانيةاألغنيةلن نسمع هذه ...ال تبكى :  االبن
  .غنيهاال بهذه ليأنا ال شان  :   األب
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يشتغل مذياعكم منـذ     لما ال    )لالم ،صمت(. .صه :   ألجده
 حتـى   أو  مـسلية  اسـمع اى أغنيـة     أود أن  ؟معا

 تخاطـب   التـسجيل،  ناحية جهاز    تتجه( .مأساوية
  .أريده وأنا ابحث عما الجهاز، هذا اعطني .).األب

  .) الجهاز ويتجه نحو الموقدألجدهيعطى ( :  األب 
 ..للطاقـة ر   مصد أيليس به    ..خربإن الجهاز    :  الجدة

لما لم تشترى لـه موصـل الكهربـاء أو حتـى            
   .إنني أعطيتك ثمنها أكثر من مرة ..؟بطارية

األب ينظر تجاهها ويحاول التذكر ثـم يـشيح بوجهـه           (

  .)قدناحية المو

 وأنـا ال    مزعج،إن هذا المذياع     ..؟ولما يشترى  :   االبن
  .بجوارهأعرف المذاكرة 

 يسعل األب وتدمع    خان،داألم تنفخ فى نار الموقد يخرج       (

  .)األم

 لـه توصـيلة     أشـترى  وخذ   .. خذه إذن  )لالبن( :  ألجده
   .بطارياتالكهرباء أو 
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 يأخذ الجهاز ويضعه مكانه ثم يتجه ويحضر كوب         االبن(

 ثـم   البنـت،  ثـم    الولـد، يسعل  ..النفخ األم تزيد    لألب،ماء  

  .)...ألجده

  )) التام التاماإلظالماإلظالم حتى  حتى األضاءةاألضاءة  تخفتتخفت((
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  ة الثانيةة الثانيةاللوحاللوح

و أنا عائد من الدرس الرجـل       أين شاهدت اليوم     :  االبن
  .الطيب

الرجل الطيب دائماً أمر عليـه، دائمـاٌ الرجـل           :   األب
  .الطيب يشيح بوجهه عنى

طيب اعتدت أن يباركني فـى ذهـابي        الرجل ال  :  البنت
  .عودتيو

نتم تقولون عليـه ومـا      ا؟ما شكل الرجل الطيب    :  الجدة
  .عمريشاهدته 

  .الوجه قمحي الطيب الرجل :  مأال
  . بل ابيض...ال :   األب
 فيه صفاء السماء    الوجه، نورني   ..الطيبالرجل   :  البنت

 وطهر قلـب    النهر،فيه نقاء    المطر،بعد ما يغسلها    
  .الطفل

هـل للرجـل    . .الطيـب الرجل  . .الرجل الطيب  :   االبن
ويـوم ابـيض،    كنت رأيته يوم اسمر      ؟الطيب لون 

  .الدنيا ألوانيحمل كل واليوم رأيته 
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 كالمكـم   أرهقني..الطيب الرجل   ..الطيبالرجل   :  ألجده
 هـذا   كرسيي كنت أزور على     ..الطيبعن الرجل   

  .أرهعنه لم  طريقي وبحثت فى ..جيرانيبعض 
الرجل الطيب يا امى يأتى لزيارتنا لكنـك حـين           :   األب

  .يجيء تغفى
 حواراتـه بل تجلس معه ومعـى وتـسمع مـن           :   أالم

ورأته أمس وهى تجلس معـي    .. .النور قاصيصوأ
مـا   ال ترين  تراك   أم ..فى الشرفة يمر أمام المنزل    

  .؟تراه
جل الطيب قـد     الر أن تذكر   باألمس جدتيكانت   :  االبن 

هل كان  . . المقعد اعلى هذ  تجلس أن قبل   إليهاجاء  
  .؟ يا جدهأخررجال طيب 

ديم تعطى ظهرها أليهم، وتتناول غزل لجاكت ق      ( :   ألجده
 .، تنفض من عليه التراب فـيمأل الغرفـة        "تريكو“

  .)فتسعل
 ، اذكر هذا الرجل واعلمه مـن مهـدى        أنى امى :   األب 

 قبـل   تحاكيـا  وتحكى عنه    فراشي تهدهدي وأنت
  .النوم
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  . اى ميالد للرجل الطيب لديناامك تقتلالزالت  :   أالم
 اعلـم   وأنا ، تنفى طيبة هذا الرجل    ةيا جد الزلت   :   االبن

 لـون   تعلمي واعلم انك وحدك     ،ك كنت تشاهديه  ان
  .؟الرجل الطيب

 تجمع خيـوط الغـزل مـن    أمكلم تلبث   ) لألب( :   البنت
 .. مأل غبار  أينولكن ال اعلم من     .. .الرجل الطيب 

 أخـر  غزل   واطلبي هذا الغزل    أرمى أبيقل لها يا    
 اعلم انه سيعطيها غـزال      أنى ..من الرجل الطيب  

  . طيبأخر
 حيـث   إلـى  قد ذهب الطيـب      ألبنائك قولي) لالم( :  الجدة

 الرجـال  أغرقـت  السيول   أن علميهم   ..األولميالده  
 فمـاتوا كمـا     والبراكينطيبتهم نيران القنابل     وألهبت
  .!؟ هل هو طيب،أبيكم وهاكم .. الرحم الطيب..مات

 أكـون كيف  . .؟كيف يكون رجل طيب   ...يا جده  :   االبن
 أن وأود... احبـك أنـى  هيا جـد  ...؟ رجل طيب  أنا

 .. الحـب  عرفتىلو كنت   ،تحبيني أنتاعرف كيف   
 الرجـل   أقابـل  كيـف    لي قولي ..استحلفك بالحب 

 تقـولي وان لم   .. له أنفذ أو لي كيف ينفذ    أوالطيب  
  .فالعنة على كل كالمك الذى يشبه قضبان الكتان
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 عرفت من الرجل الطيب حل الغـاز        أنى...امى :   األب
ن جلسنا هنـا    لكن حي .. طيب أيضا وكنت   ..الكلمات

 ضاع  ..القاسي الكتان   بسياج األبوابواكتست هذه   
 شبكة  ، الغاز الشبكة  ،األلغاز حل   ، الحل حمنى مفتا 
لكنى اشغل نفسي بالحل كي اعرف يوما        ..الكلمات

  .إن احل شيئا بعد أن فارقني الرجل الطيب
أنت تـودين أن ينـسى اوالدى رجلهـم         ) للجدة( :   أالم

سجناء الـشبكات   ... بنك يظلوا مثل ا   كي ..الطيب
 ..المنثـورة شبكات الكلمات المقطوعة    .. .الملغوزة

) لـألب ( سيعلم كيف ينفذ للرجل الطيـب        أبنىلكن  
 أتـى الرجل الطيب   .. األبناء أحالم تقتل   أنحذرها  
الم يعطيك ويبـصرك    ) للبنت( دوما   وسيأتى ويأتي

؟ ...جمال الكون ويباركك فـى ذهابـك ومجيئـك        
ـ   ) لالبن( ؟ وأشـعارك  أفكـارك كنات  الم يحرك س
قل للجـدة    ...الم يعلمك يوما الحب فأحببت    ) لألب(

.. . اليوم ينشدون بنشيد الطيب وجمال الكون      إنإذن  
 فـى   ومعيذكرها كيف عرفت الرجل الطيب معها       

  .قبل كتان الموت هذا... هذا المكان
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 فتنفض الغزل ويخرج    ، ليذكرها أمه يدنو من مقعد     األب(

كوب الماء ويقتـرب ألبيـه       ويأخذ االبن    ،ترابا آخر فيسعال  

 تقتـرب   أالم،أبيهـا  تأتى تربض على ظهر      أالبنه،إياهيعطيه  

 ،تأخذه منها تنفـضه كثيـرا     ،ناحية الجدة لترى ما فى يدها     

وفيرا الكل يسعل،يخرج ترابا ...  

  ))إظالمإظالم((
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  اللوحة الثالثةاللوحة الثالثة

 فـى مكانـه     األسرة أفراديضاء المسرح وكل فرد من      (

 ويدور حـوار بيـنهم غيـر        ألجده إلىالبنت تذهب   ..األول

  ...).األبمسموع ثم تتركها وتذهب ناحية 

  . بأشهى عسليملؤنيانه  :  البنت
  .؟ عسلأشهى :   األب
  .أبتيمأل كل اقداحى بأشهى عسل يا  :   البنت
  . حل الكلمات المتقاطعةعلمنيهو  :   األب
 حل شبكة   ولكن لم تستطيع  . .وتعلمتها والتعت بها   :   ألجده

  .كاملة
 أتـم  كيـف    يعلمنـي لكنه لم   . .التعت بها . .نعم :   األب

  .الشبكة
  .؟ الحلإتمام يعلمك أنلم ال تسأله  :   الجدة
 وبدأ وجرب وتعلم من     ،أنتم   تعل ليقال  . .سألت :   األب

 إال عن حل لرمز الكلمات      اآلنوما اسأله   .. خطأك
  .وشاح بوجهه عنى
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فبـصرت  . .اهدانى مـرآة   أبتالرجل الطيب يا     :   البنت
 وشـاهدت   جمـيال،  هيجو ورأيت جميال، شعري

  .جميال حوليالكون الموجود 
  .مرآتك ال تدوم :   الجدة
 الطيـب فالرجـل   . .وشـأنها  ابنتي دعي. .مىأ :  األب

  . تحافظ على مرآتهاأن وعليها هي اعطاها
 دوما تحبط فرحة ابنـائى بعطـاى الرجـل          أمك :   أالم

  .الطيب
 البنت  إلى األبيذهب   (.ليتكلم عما حدث     ت امى :   األب

 أعطـاك اعطانى مثل مـا     . .مثلك وأنا.. )ويحدثها
  .تطمس كادت آتىرملكن 

  .ويعطيني يبصرنيالرجل الطيب ) لألم( :   البنت
 تحافظي أنعلى  . .فرحة بعطيتك   ابنتي يا   عيشي :  أالم

  . وجدتكأبيكعليها وال تعبأى بكالم 
 الدنيا  أشعار قلما يكتب كل     الرجل الطيب اعطانى   :   االبن

 أجدبحثت عن ورق ابيض فتعبت ولم       . .اكتبوقال  
  .تابعةفما 
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  .؟فماذا فعلت)بلهفة( :   األب
  .أليهذهبت  :   االبن
  .؟ قال لكماذا :   أالم
  ..للتعبك وال تنسب فشل. .ابحثقال  :   االبن
  .وبحثت :  البنت
  .فارتعت :   البن
  ..فارتعت :   البنت
  . تبحث عن غير الموجودأن معناه البحث :   ألجده
  . ابحثأنبل موجود ياجدة وعلى  :  االبن
   ياجده دوما تسليمينا لليأس والقنوطأنت :  البنت
   تكف عن احباط ابنائىأمكاجعل ) لالب( :  أالم

يفضل "لالم   (" .. ماكرهت ابنائك عمرى   )لالب( :  ألجده
 لكنـى   ) يعبر عن هذا المنلوج بشكل حركى ما       أن

 يحيوا مثلى على الحلم فيأتى وحش       أنيهم  اخاف عل 
 ،الدنيا يلتهم الحلم وتشل الحركـة ويمـر الـزمن         

فيجدوا انفسهم فوق كرسى حديدى اليشعر بالشوق       
ى زمـانى اعـيش كـارض        كنت ف  .. الحركة إلى
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 كنت احـى    ، تشرق فحيى جلخات الكون    ،والشمس
 ثم جاءت فئة    ..بالنور ال اشعر بسعير او زمهرير     

 ..جائو من شتى بقاع الـدنيا     .. . شيئا ال اعلم عنهم  
 وارض  ، فبات زوجى حبيس حـصير     ..اكلو الحقل 

  .اجهضت نبتها
امـا اليـوم ال     .. منذ زمنا بعيـد     هذا حدث  ،امى :  األب

   ..يحدث
بل يحدث دوما مادمـت هـذه الـدنيا          )تقاطعه( :   ألجده

   .وتحمل فى احشائها من يعشقون النار
  .عينا نحيا ونجربقد عشت حياتك فد ..جدتى :  االبن
 فاحميكم داخـل رحـم هـذا      . .انى اخاف عليكم   :  ألجده

  .البيت
  .احبال الكتان :  األب
كانى احلم بالوحش يلتهم    . .شبكة تلتف على ساقى    :   االبن

  .اعضائى
  .عد للبحث :   البنت
  .؟واحبال الكتان :   األب



 -٢٠-

  .الحبل يكبلنى ..؟اين السير :   االبن
  .؟هال مزقت الحبل :   البنت
  .ذهبت اليه ..ال :  االبن
  .؟ثانيه ذهبت اليه :     األب
  .ثانية ذهبة اليه :   االبن
  .؟هل اعطاك سكينا او مقص :   األب

  . قصأنت ليقال  :  االبن 
  . قصىليقال ايضا  :  البنت
  .؟!؟ماذا تقصى :  األب

  . كى يعطى عسل النحل..اغالل النحل :  البنت 
  .النحل يلدغ وجناتك فتحمر :  أالم
  .....عل معنى هذا) ضاحكة فى خجل( :  البنت
الزالت خمرة وجناتك والزال النحل فـى       ) لالم( :   األب

  .؟هل هذا ايضا من الرجل الطيب. .خلياتك
  .عسل الرجل الطيب للفتيات :  أالم
  .؟ولك :  األب
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يعطيهم مثل مـا يعطينـى    . .االمهات نهاد درارة   :  أالم
  .صبر

ل الصبر الذائب فـى     هل صبر الرجل الطيب مث     :  ألجده
  .؟حياتى

 تعكـرى لنـل     أن إالالمعنى لهذا اغلسؤل ياجده      :  االبن 
  .صفو حياتنا

  .تلفظ  الأمكامى تسأل  :  األب
 بـاالمس قـصت احبالـك        كنت رويت  )لاللن( :   لبنت

الرجـل   مـع  واشـعارك  قصت احبالك  واشعارك
  .هل انهيت القصة؟. .الطيب

  . لم انهها بعد:  األب
  .النى عرفت كيف البدء...  انهىأنا اوشكت ربم :  االبن 
هل رأيت الرجل الطيب ام مـا زالـت         ..يا جدة  :  البنت 

  .تنسى؟
  .لم اخرج هذا العام من مكانى ألراه :  الجدة 

تخفت اإلضاءة، ويعود األب لحل الكلمات المتقاطعة فى        (

  .)بؤرة ضوء



 -٢٢-

  ...اربعة افقيا :  األب
  .ثمن الكتاب قد زاد:   االبن
لقد زاد ثمن   .. .غدا سنشترى موقدا بالوقود الذاتى     :  أالم

  .الفحم
  .متى ذهبت آخر مرة للدرس؟ :  األب
  .بعد آخر اجر قد دفعته :  االبن
  .....شين كائن حى..ال :  األب
  .الفحم نفذ :  أالم
  .شجرة :  األب
  .الفحم نفذ :  البنت
  ....جيم :  األب
  .الفحم نفذ :  االبن
  ....راء :  األب
  .ارنى)  الجدة نحو الموقدتتجه( :  الجدة
  ...هاء :  األب
  .الفحم نفذ)... االبنه،االبن،أالم(
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  .سنشترى غدا :  األب
  .)الجدة تنفخ فى رماد الموقد(

  .اين العسل؟..ابى :  البنت
  .هل ستذهب معى للجاويش؟.. .اريد ثمن الكتاب :  االبن
صـاحب ديـن    ... متى موعد تقاضى الراتـب؟     :   أالم

  .االيصال على الباب
  ....)الجدة تملئ الغرفة دخان، الجميع يسعل بشدة(

  ))إظالمإظالم((
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  اللوحة الرابعةاللوحة الرابعة

  .)يضاء المسرح واالبن يزيل اقرب ستارة منه(

  .؟هل تنجح :  األب
  .ال اعلم :  االبن
  .هل تفشل؟ :  األب
  .ال اعلم :  االبن
  .هل قال لك الرجل الطيب افعل هذا؟ :  األب
  .لكن قال افعل. .ال.. هذا :  االبن
  .هل تكتب شعرا؟ :  البنت
  .هل يشعر هداما؟ :   األب
انى قد عشت فى ظالمـى      ..اوقفه عن هذا الفعل    :  الجدة

... وتعودت على هـذا الجـو     ...هذا وتعودت عليه  
... الضوء القادم يصدم عينى   ..اوقفه عن هذا الفعل   

  .وهواء الخارج يدخل يوخذونى
  .جدتك تتألم...كف عن فعلك هذا :  األب
  .عه كى يتقدمادف :  أالم
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انـى  ،،يا هذا االبن الجاحد لدفء الجـدة    ) تتأوه( :  الجدة
  .اتألم ألم الموت

  .انى اتبارى ولفائف كتان النوم. .لن اقتلك يا جدة :  االبن
 يحضر الرجل الطيـب ليـراك وانـت       أناتمنى   :  البنت

  .تبحث عن اوراق الشعر
انى ابحـث   ...  اكتب شعرا  أن اشعر ال    أنهدفى   :  االبن

اهـدم جـدران االليـاف كـى        . . ثمن كتـاب   عن
  . الشعرلينى سحتى يت...اشعر

إجعله ... .اصحبه معك ... تنسى اباك  إالاوصيك   :  أالم
  .ايضا يشعر

  .امى تتألم..قف :  األب
  .اوقفه يا جد الالشئ :  الجدة
انـى  . .خارج هذه االحبـال ..سأنجبه حفيدا طيب   :  االبن

ا فى هذا   هن. .سأنجبه من النور وطيب هواء الكون     
  . انجب احفادأنالقبواليصلح 

  .اوقفه يا ابن االيام المرة :  ألجده
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انـى  . .م سياج هذا الـسجن    اجعله يهد . .ال ياابى  :  البنت
  .مشتاقة ألرى الغرفة بعدالهدم

 يتسع الباب إلدخـال الموقـد ذاتـى       ..بعد الهدم  :  أالم
سـيدخل  . .حتى ال يسعلنا دخان الفحـم     .. .الوقود

لذى تخرجيـه مـن     ويخرج الغبار ا  ...هواء جديداً 
  .اشيائك القديمة

 تاخذ شرف   إال؟  ..هل ستشاهدنى فحسب   )لالب( :  االبن
التى تلتـف   . .هلم يا ابى مزق احبال الكتان     . .الفتح

 ابحث فـى هـذا      أبتهلم يا   . .حول الساق فتعيقك  
  .الكونعنسر اللغز

  .؟لغز الكلمات :  األب
  . لتكمل حل الشبكة:  أالم

التقتلنـى  . .أنـت  أمكانى  ... ؟قتلنى معهم ت هل :  ألجده
  .معهم

  . شاركنى شرف الفتحأبتهيا يا  :  االبن
اتقتل امـى؟ اوصـية الرجـل       ...ال بل هذا قتل    :  األب 

  . الرجل الطيب ال يوصى بقتل؟الطيب
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انـى هالميـة يقتلنـى هـواء        . .اعيانى الضوء  :  ألجده
  .الخارج

  .؟اتدخل الموت على امى :  األب
  .نصب الموت على السجنبل ي :  االبن
  .؟هل تنجح :  األب
  .ال اعلم :  االبن
  .؟هل تفشل :  األب
  . ال اعلم:  األب
  .؟لماذا تقتل امى اذن :  األب
  .انا اتحرر. .انا ال اقتل :  االبن
  .لكن الضوء وهواء الخارج يقتلها :  األب
  .؟ احيا متعفنأنما ذنبى  :  االبن
رك وطيـب   اضفى بنـو  . .يا هذا الرجل الطيب    :  البنت

. .احمله طفال انجبـه   . .على احالمى فجرا   هوانك
ويصير رجـال طيـب     . .ولدا طيب يحيا فى الكون    

  .مثلك
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وصـل  . .انه يتقيا على ضوء بارد    . .انى اختنق  :  ألجده
  . حلقومىإلى

  .راتى تستنشق ايام عل. .اخرج هذا الدخان :   أالم
احبال الكتان الصلبة ترهق    . .انهيت نصف جدار   :  االبن

  .؟هال ساعدنى منكم احدا. .هرىظ
  .حكم افكار الكونالرجل الطيب قادم ي :  البنت
  .؟هال ساعدنى منكم احدا :  االبن
  . ذاتىإلىالموت يتسلل  :  ألجده
  .؟هال ساعدنى منكم احدا :  االبن
  . توقف فعلكأناستحلفك  :  األب
  .وعاود فتحا اخر. .استنشق من فتحك هواء :  أالم
 ، ثم يعود الزالة الستار    ستنشق هواء االبن يفرد ظهره ي   (

  .) يستنشق ايضااألب

 لكن ال ادرى مـسبب      .. الفتح اخل هواء طيب    أن :  األب
  .؟موتك منه يامى

  .التأبه وتعالى لننجز فتحا اكبر :  االبن
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 مـسح علـى صـدرى       ..الرجل الطيب مد يداه    :  البنت 
النحل يغنى ويسقينى   . . نفث فى قلبى فأحيه    ..فأجاله

  .فما احالهمن شهده 
الصبر منك ما   ..انى اتوسل يا هذا الرجل الطيب      :  أالم

  .حاله
  .انى لن امنعك :  األب
  تتركه يقتلنى :  ألجده
  .لن افتح معه  األب
 وانـت   ،أمـك الموت ياتى ليأخذ    ..امنعه يا جاحد   :  ألجده

  .!؟التفعل شئ
نموت نحن فـى سـجن مـن        ..كى تحيى با امى    :  األب

  .حيى معنا تأنحاولى ..احبال الكتان
  .التنس انى احب :  الجدة
كنت .. والبنائى ليوانا ابقيت عليك برغم سجنك       :  األب

من شبح مجهول   ..سجن من الخوف  ..سجانة يا امى  
 يحيوا احـرار    أنلن امنع ابنائى    ..تاريخاالنعلنه اال 

  ..حيث يالقوا الرجل الطيب..فى هذا الوجود
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ماء تحت س ..ونحيا فى وجود طيب نفرشه خضره      :  البنت
هـذا    فى سنحيا ياجده احرارا  ..زرقاء بصفاء االلفة  

  .الوجود من اجل حياة احلى
 ..الخـوف  ..الموت )وهى تلفظ انفاسها االخيرة   ( :  الجدة

خوفى من الغام الحرب وقنابـل      ..اموت من الخوف  
 ..وقتـل الحريـات   ..سطو االنسان على االنـسان    

وئـد  .. لون اوعرق اوجنس   إلىواالنحيازات عمياء   
 الخـوف ..ان لالنسان بدعو المذهب واالديان    االنس

 تحيـوا   أنعلـيكم   ..من سطوة مجهول لكن موجود    
  ....لكن اوعو لحياتكم

  .)ألجدهتموت (

يبكـى  ..(واماه..واماه)وهو ملفى بين قدمى امه    ( :  األب
  .)بشده

اناقـادم  ..انا قادم ..اخر حبل انزعه من هذا المانع      :  االبن
  .)وهو يخرج(

  انى انتظرك :  أالم

  ))تخفت االضائه تدريجيا حتى االظالم التامتخفت االضائه تدريجيا حتى االظالم التام((
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  الوحة الخامسةالوحة الخامسة

 وحيدا على المسرح وهو ينظـر       األببؤرة ضوء على    (

  .)إلى المقعد المتحرك وقد خال من الجدة

وما ...ماتركتك للموت بإرادتى  .. .ما كنت جاحدا   :  األب
ولكنـى  ... اختار لكى موتـا او خلـودا       أن ليكان  

اسـة ايـامى     ابقـى عليـك رغـم تع       أنحاولت  
 أنينهض من مكانة ويحاورالمقعد بعـد       (...معكى
 ايـام   لـي التقولى  .. .نعم كنت تعسا معك   ) يزجه

انتى وحدك التـى    .. .انى ال ادركها االن   ...طفولتى
 ادركنـى   انما انـا حـين    ...عشتها واستمتعتى بها  

 على شم الدخان    ليما وعيت غير قهرك     .. .الوعى
اسل عن إنقاذك من    ال تتهمينى بالتك  ...وغبار االيام 

ورضيت ...انى جاهدت كل االحالم الحلوة    ...الموت
وكنت يا  ... اكسر قيودك الكتانية   إالبالفشل فى سبيل    

هذا ...امى تقفى فى سبيلى كى ألحق بالرجل الطيب       
 أنوعلمتينـى   ...الرجل الطيب الذى عرفتينى اياه    

لكن ال ادرى لم كنت دوما تطرديه من        .. .اخذ منه 
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تلك االيام االخيرة   ... ام ابنائى وايامك  واي.. .ايامى
كنـت  ... التى دامت ما يربو عن قرن من الزمان       

تطرديه بالسعال ودخان التنور وبكائك فـى وجـه         
.. .كنت وفاء منى احافظ علـى بقائـك       .. .الصباح

 ورغم صممك عن هذه االغنية كنت اسمعك تتليهـا      
نسمع اغنية شادى مع فالش بـاك نـرى الجـدة           (

 صغير تهدهده ثم يكبر الطفل تـدريجيا       واالبن وهو 
 وابتهاجها ثم   أالمفى حركة تعبيرية تجسد لنا إقبال       

تنزل بانوراما بها مشاهد من الحـروب العالميـة         
 هيروشيما ونجازكى وحرب فيتنام وحادث      وحادث

تشير نوبل وعند كلمة ضاع شادى تجلـس الجـدة          
 ماكـان   إلىعلى الكرسى المتحرك ويتغير الديكور      

 فى المشهد االول من ستائر كتانية واالب يحل         عليه
     )..الكلمات المتقاطعة والجدة تعطيه ظهرها

  

    ))إظالمإظالم((

  



 -٣٣-

  الخاتمةالخاتمة  

يضاء المسرح على الغرفة وقد ازيلـة كـل الـستائر           (

 وشرفة  ،الكتانية وقد اصبح بها باب للدخول وباب للخروج       

 أالم .. و موقد غاز مكـان الموقـد الفحمـى         ،فى المواجهه 

 واالب يجلس على مقعد يحل الكلمات       ،س بجور الشرفة  تجل

  .)المتقاطعة

انظر انه يمأل كل    ..قد جاء النور  ..هلم معى ..ابى :  االبن
 للبيت باب للخروج    أنتصور  ..ابى. .اركان البيت 
  .وباب للغرفة

  .)تدخل البنت من باب الغرفة(

 أنيجـب   ..داخل الشقة " مطبخ" قد وجدت   . .امى :  البنتب
ونعد هذه الغرفة إلسـتقبال     ..الموقد للدخل ننقل هذا   

  .الرجل الطيب
  .)قد للداخلوتبدأ البنت واالم فى ادخال الم(
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 .. تأتى معى لنقابـل الجـازيش  أناستجلفك  ..ابى :  االبن
 أنابـى   ..دع هذه الشبكة مادمت التجيد حلها      ..ابى

 أنودون  )صـمت (سأذهب وحـدى    ..لم تأتى معى  
  .اودعك

  .)امهاتدخل البنت و ورائها(

 تــأتى معنــا نقابــل الرجــل أنحــاول ..ابــى :  البنت
 النور دخل الينا فأضاء لنا الطريق       أنابى  ..الطيب

  .عرفن كيف نحيا. .وفتح لنا االبواب
انى ات يـا هـذا      ..انى قادم اليك يارجلى الطيب     :  االبن 

  .الضوء
يا رحلة ضوء السنين ززيـاعمر      ..يا اتون الكون   :  البنت

ياهذ القدم يمحل عمرا اخر     ..الحالماليام وااللوان وا  
 ضوئك يسحبنا من الثغر الوضاء لوجود       أن..للنور
  . الخضرة وهواء ندى طيبإالاليحمل بداخله ..بكر

 تخت االضائة ثم تعود على      ..يخرج االبن وخلفه البنت   (

 وهى تجلس بجور الشرفة واالب علـى مقعـده يحـل            أالم

  .)الكلمات المتقاطعة

  .ل الطيبصادفنى الرج :  أالم
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  .)ينظر لها ثم يعاود حل الكلمات( :  األب
  .اعطانى قيمة دين االيصال :  أالم
 ويقوم  ،يتنهد ويخرج من احد جيبه بعض المال      ( :  األب

  .)فيخرج من الباب المؤدى للخارج
الرجـل الطيـب ذهـب      )تنظر اليه وتخاطبـه   ( :  أالم

  .للجاويش
  .)يعود ويجلس مكانه( :  األب
مل تجنيد طيب وجديد زز يح    . .لتجنيدابنك تأهل ل   :  أالم

  .معه معول وبعض بذور الخضرة
  .) ثم ينظر فى الجريدة،يقطب جبينه( :  األب
  .هل اصلحت جهاز التسجيل؟ :  أالم
  .)يهز رئسه مشيرا بالنفى( :  تالب
  .لعلك صادفة الرجل الطيب اليوم؟ :  أالم
  .)يهز رئسه مشيرا باإليجاب( :  األب
  .ل رمز الكلمات؟هل ساعدك فى ح :  أالم
  .)يهز رئسه مشيرا بالنفى( :  األب
  .هل احضرت البصل؟ :  أالم
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  .)يهز رئسه مشيرا باإليجاب( :  األب
  .؟كم بقى علينا من دين :  أالم
  .)يرفع كتفيه معلنن عدم معرفته( :  األب
  .؟ماذا سنفعل عند االيصال القادم :  أالم
  .سأنتحر :  األب
بـن وهويحمـل ادوات      ثم تعود على اال    ،تخفت االضائة (

الزراعة ويرتدى الزى العسكرى، ثم تدخل البنـت ويهـى          

 يقـف   ، يسلما على امهما ويقبالهـا     ،تحمل ادوات مشابهه  

 لقبل  األب يهم   ، واالب ممسكن بالجيدة والقلم    األباالبن اما   

 البنت تكـرر نفـس الفعـل،        ،االبن لكن يخرج الولد مندفع    

  ......).. ويحل الكلمات المتقاطعةاألبيجلس 

  .؟ماتمناه من اربعة حروف معكوسة :  األب
تخفت االضاءة ويقف المشهد ليعبر عن مرور الزمن ثم         (

 تقبل اهـا ثـم    ، يعود الضوء تدخل البنت وهى حامل      أنبعد  

  .) الغرفة الداخليةإلىتتجه 

  .؟..اخرها ياء :  األب



 -٣٧-

 المقعـد   إلـى تـشير    (؟الن تدفن هـذا المقعـد      :  أالم
كما نفعل فى االشـياء     ) روبابكيا(او تبيعه )المتحرك
  .المهملة

  . حلمى:  األب
  .)يأتى من الخارج صوت بائع الروبابكيا(
  مطلب انسانى غير ترف :  األب

   ...من يبيع القديم صوت البائع

  .اولها حاء :  األب
  ...تخلص من مهمالتك :البائع.ص
  .اخرها تاء مربوطة :  األب
  .ترتاح من تعثراتك :البائع.ص
 يـأتى صـوتها مـن       ،أخذ الكرسى وتخـرج   ت( :  أالم

  ...خذ ايها البائع)..الخارج
  .؟..تاء..تاء..تاء :  األب
 األبتدخل ومعها بعض المـال تقتـرب مـن          ( :  أالم

  .)وتعطيه النقود
  .....ـريـةحـ : واالماألب



 -٣٨-

يكتبها ثم يطوى الجريده وينـادى علـى بـائع          ( :  األب
 الروبابكيا ويخرج مباب الشقة ويأتى صـوته مـن        

  . هذه الجريدة مع صفقة الكرسى..خذ ياهذا)الخارج

  ))ارارــــستست((




